
 Naším poslaním je pripraviť žiakov  na úspešné uplatnenie sa na trhu práce, prípadne na ďalšie štúdium na vysokých 
školách, na úspešné uchádzanie sa o zamestnanie  v oblasti odborných činností ekonomiky a odevnej výroby. Pripravíme 
študentov na úspešné podnikanie v obchodno-podnikateľskej profesii a sfére služieb v oblasti súkromného podnikania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stredná odborná škola podnikania poskytuje žiakom úplné stredné odborné vzdelanie. 
Absolventi majú vynikajúcu odbornú a jazykovú prípravu pre sféru podnikania a služieb. 
Štúdium je určené pre Vás, ktorí vidíte svoju budúcnosť v oblasti podnikania, cestovného 
ruchu, ekonomiky, marketingu, obchodu, zakladania a riadenia firiem a poskytovania služieb. 

Dni otvorených dverí v škole:  22. november 2012, 13. december 2012, 24. január 2013 
Školu je možné navštíviť kedykoľvek po predchádzajúcej dohode. Kontaktujte nás! 

 

 

 

 

 Cieľ:           kvalitná teoretická príprava a silná väzba na prax 
           dôraz na samostatné myslenie a informačno-komunikačné technológie 

   Študenti reprezentovali školu v Českej republike, Nemecku, Rakúsku, Ukrajine a v USA. 

Kontakt:   
adresa Veľkomoravská 14,911 05 Trenčín                                                      riaditeľ  PhDr. Vladimír Mojto 
                   telefón/fax  +421 32/6528138                                                            mobil  0901 918 334 

 www.sosptn.sk                                                                                               sosptn@gmail.com

  
            
            

Škola je držiteľom významných     Z medzinárodných ocenení 
celoslovenských ocenení:     sú významné: 
 Zlatá Fatima Junior (8 ocenení)       Medzinárodná súťaž mladých módnych 

 Mladý módny tvorca (12 prvých miest)     návrhárov a dizajnérov v Zwikau, Nemecko, 2. miesto 

 Mladý tvorca (súťaž Ministerstva hospodárstva         Medzinárodná súťaž o cenu Anna Burda, 3.miesto                                                             

Slovenskej republiky, 5 prvých miest TOP Výrobok)          Cena medzinárod. výstavy módy STYL  v Brne, ČR 

 Cena Slovenského centra dizajnu            Cena Fashion Point v Prahe, Česká republika  

 Cena Intermódy (udelená akciovou            Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2011                                                          

     spoločnosťou  Incheba Bratislava)                                                 cena za „Najlepší nápad v podnikaní“ 

 Môj projekt pre región 2011, 2012                   Medzinárodný veľtrh cvičných firiem 2012 
 Cena Najlepší projekt súťaže cestovného ruchu 
    na celoslovenskej súťaži „Vitajte v našom regióne 2011“ 

 Veľtrh študentských spoločností 2012 – 1. miesto Úžitkový produkt z dielne študentskej spoločnosti         
    
 
 
 

Študenti  rozvíjajú svoju tvorivosť     Škola poskytuje  
v medzinárodných projektoch:                 výučbu 4 cudzích jazykov: 
                 anglického 

 EÚ „Mládež a Európa“                                                                               nemeckého 

Medzinárodné stretnutie mládeže                                                                     španielskeho                                                                        
- program zameraný na ochranu životného prostredia             ruského 
  a na sociálnu politiku EÚ    

- koná sa každé leto v meste Schierke v Nemecku (2005 - 2013)                   podnikanie v cvičných firmách                 

- v r. 2007 v meste Kostelec nad Orlicí v Českej republike                 a študentských spoločnostiach 

- v roku 2010 sme boli organizátorom stretnutia v Trenčíne                              využitie voľného času v mnohých    
- pripravujeme: v r. 2013 stretnutie v Litve; projekt v meste Konskie v Poľsku               záujmových krúžkoch  

 Medzinárodný projekt EÚ v spolupráci s nemeckým parlamentom – Spolkovým snemom v Berlíne                        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3965 M  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, 4-ročný študijný odbor – NOVÝ ! 
Absolvent je pripravený na činnosti stredných technických pracovníkov so zameraním na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vo všetkých 
priemyselných odvetviach a odboroch národného hospodárstva, v súkromnom aj v štátnom sektore. Získanú kvalifikáciu môže uplatniť v 
podnikových útvaroch BOZP, v službách poradenských firiem, na úradoch inšpektorátu práce, v rámci odborárskych inšpekcií alebo pri 
auditoch podľa noriem ISO. Absolvent môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 
 6341 M  škola podnikania, 4-ročný študijný odbor 
Absolvent je pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku a na založenie vlastnej firmy. Získa potrebné vedomosti 
a zručnosti v oblasti ekonomiky, marketingu, finančníctva, reklamy, informačno-komunikačných technológií, riadení firmy. 
Má praktický základ pre úspešné uplatnenie v podmienkach trhového hospodárstva a konkurencie; má dobrú odbornú a jazykovú  prípravu 
aj pre sféru súkromného podnikania. Absolvent môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu. 
  6355 M  služby v cestovnom ruchu s rozšírenou výučbou cudzích jazykov, 4-ročný študijný odbor 
Absolvent je pripravený pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v oblasti cestovného ruchu doma i v zahraničí. Uplatnenie nájde pri 
vykonávaní ekonomických a prevádzkovo-ekonomických činností v cestovných kanceláriach, agentúrach, turistických informačných cen-
trách, v dopravných podnikoch a zariadeniach, v kúpeľných, rekreačných a ubytovacích zariadeniach, na medzinárodných festivaloch, 
kongresoch, v strediskách cestovného ruchu a v úradoch verejnej správy.  
Absolvent ovláda ekonomiku, manažment, marketing, geografiu a technológiu služieb cestovného ruchu, účtovníctvo, aplikovanú informa-
tiku, sprievodcovskú činnosť. Rozšírená vyučba cudzích jazykov sa realizuje v dvoch vybraných jazykoch: anglický, nemecký, ruský, španiel-
sky. Absolvent môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.  
  6405 K pracovník marketingu, zameranie obchod, 4-ročný študijný odbor 
Absolvent sa uplatní v oblasti riadenia a organizovania marketingovej činnosti ako pracovník reklamných obchodných služieb, poradca 
v obchode, referent obchodných činností. Absolvent získa potrebné vedomosti a zručnosti v ekonomike, hospodárskej korešpondencii, ve-
dení účtovnej evidencie, aplikovanej informatike, tovaroznalectve, marketingovej komunikácii a propagácii, vedení cvičnej firmy. Absolvent 
môže pokračovať v štúdiu na vysokej škole.  
  6405 K  pracovník marketingu, zameranie cestovný ruch, 4-ročný študijný odbor 
Absolvent sa uplatní v oblasti riadenia a organizovania marketingovej činnosti hotelových služieb, cestovných kancelárií a podnikov cestov-
ného ruchu. Absolvent získa potrebné vedomosti a zručnosti v ekonomike, geografii cestovného ruchu, službách cestovného ruchu, 
manažmente podnikov cestovného ruchu, hospodárskej korešpondencii, aplikovanej informatike, vedení cvičnej firmy, sprievodcovskej 
činnosti. Absolvent môže pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu.  
  3152 H02 krajčír - dámske odevy, 3-ročný učebný odbor 
Absolvent získa odborné vedomosti a praktické zručnosti v priemyselnom a zákazkovom spracovaní pánskej a dámskej konfekcie. Spolu 
s výučným listom má možnosť získať certifikát Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory. Po ukončení štúdia má absolvent možnosť 
pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odboroch odevníctvo alebo podnikanie v remeslách a službách, ktoré ukončí maturitnou skúškou. 
6460 H  predavač, 3-ročný učebný odbor 
Absolvent získa odborné vedomosti a praktické zručnosti s predajom výrobkov a služieb v maloobchode a veľkoobchode. Pozná jednotlivé 
druhy tovaru, zásady jeho predaja a propagácie. Vie aranžovať tovar v predajni. Ovláda zásady administratívnych prác v predajni, pozná 
predpisy o nákupe a predaji a systém hospodárenia v podniku a v predajni. Ovláda práce spojené s objednávaním, prebierkou, uskladňova-
ním, ošetrovaním a prípravou tovaru na predaj. Vie poskytovať odbornú poradenskú službu. Je schopný zvládnuť práce pri manipulácii s 
tovarom a obalovou technikou a samostatne viesť hospodárske písomnosti a evidenciu hospodárskych prostriedkov v predajni pri využití 
výpočtovej techniky. Po ukončení štúdia má absolvent možnosť pokračovať v nadstavbovom štúdiu v odbore podnikanie v remeslách 
a službách, ktoré ukončí maturitnou skúškou. 
  3178 F  výroba konfekcie, 2-ročný učebný odbor                
Absolvent ovláda jednoduché práce v odevnej výrobe. Štúdium môžu absolvovať aj žiaci, ktorí skončili aj v nižšom ako deviatom ročníku 
základnej školy.  

V školskom roku 2013 / 2014 ponúkame žiakom základných škôl 
 

ŠTUDIJNÉ  ODBORY  4-ročné denné štúdium                             UČEBNÉ  ODBORY 3-ročné denné štúdium 
spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy:     spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: 
maturitná skúška               záverečná skúška 
doklad o dosiahnutom vzdelaní:      doklad o dosiahnutom vzdelaní: 
maturitné vysvedčenie      výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške 
 
 3965 M  bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci     3152 H02  krajčír – dámske odevy            
 6341 M  škola podnikania       6460 H  predavač                     
 6355 M  služby v cestovnom ruchu            

  s rozšírenou výučbou cudzích jazykov                UČEBNÉ  ODBORY 2-ročné denné štúdium 

              spôsob ukončenia vzdelávania a prípravy: záverečná skúška 
 6405 K  pracovník marketingu, zameranie obchod                               doklad o dosiahnutom vzdelaní: 
                                                                                                                           vysvedčenie o záverečnej skúške 

 6405 K  pracovník marketingu, zameranie cestovný ruch                3178 F  výroba konfekcie    

                                                                                                 

Po ukončení učebného odboru majú žiaci možnosť získať úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou v nadstavbovom 
štúdiu dennou a externou formou:      6403 L  podnikanie v remeslách a službách        3125 L  odevníctvo  
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Stručná charakteristika odborov v školskom roku 2013 / 2014 

Kontakt:   
adresa Veľkomoravská 14, 911 05 Trenčín                                            riaditeľ  PhDr. Vladimír Mojto 
                           telefón/fax  +421 32/6528138                                            mobil  0901 918 334 

 www.sosptn.sk                                                                                             sosptn@gmail.com

  
            
            


